
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić: 

W załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

z dnia 25 października 2016 r. poz. 5327) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr IV/59/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 8290). 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 11 września 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XXI/477/2016 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.)1)  oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930)2), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 

art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)3), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

prowadzonych w zakresie zadań własnych przez jednostki organizacyjne Miasta Dąbrowa Górnicza lub przez 

inne podmioty realizujące zadania Miasta w zakresie zleconych zadań publicznych. 

§ 2. Zawarte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

a) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930)4), 

b) MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, 

c)5)  ośrodek wsparcia - Schronisko dla Bezdomnych, Schronisko dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,    

d) odpłatność - kwota opłaty za pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, 

e) pobyt - okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, 

f) zakres usług - świadczenia zapewniane przez ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione. 

§ 3. 1.  Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny tylko dla osób i rodzin, które 

uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego.  

                                                      
1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. 
2) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm. 
3) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm. 
4) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm. 
5) Zmieniony przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr IV/59/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 8290), który wszedł w życie w dniu 

12 stycznia 2019 r. 
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2.6)  Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą skierowaną przy uwzględnieniu przyznanego 

zakresu usług. Każdej z osób przebywających w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym przysługuje 

prawo do pełnego zakresu usług świadczonych w danym ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. 

Szczegółowe zasady odpłatności określone są w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby przebywające w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach 

chronionych mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat na ich wniosek lub na wniosek pracownika 

socjalnego w następujących sytuacjach: 

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/ rodziny, uwzględniającej podstawowe potrzeby wynika, że 

osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności, 

b) osoba/ rodzina otrzymała mieszkanie do remontu, 

c) osoba/ rodzina ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodku 

wsparcia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinie zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo- 

leczniczym, 

d) osoba/ rodzina poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 4. Traci moc:  

a) Uchwała Nr XIV/198/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych 

w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 142, poz. 2830 z dnia 29 sierpnia 

2007 r.), 

b) Uchwała Nr XIV/200/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie 

Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 142, poz. 2831 z dnia 29 sierpnia 2007 r.), 

c) Uchwała Nr XIX/284/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 roku w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 205, 

poz. 4118 z dnia 10 grudnia 2007 r.), 

d) Uchwała Nr XIV/236/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1932 z dnia 28 lutego 2013 r.), zmieniona 

Uchwałą Nr XI/238/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/236/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 5543 z dnia 9 listopada 2015 r.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
 

  

                                                      
6) Zmieniony przez § 1 pkt 2 Uchwały Nr IV/59/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 8290), który wszedł w życie w dniu 

12 stycznia 2019 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/477/2016 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 

 

1. Osoba przebywająca w Schronisku dla Bezdomnych prowadzącym miejsca okresowego pobytu ponosi 

odpłatność za pobyt w wysokości określonej w decyzji administracyjnej. 

2. Koszt pobytu określa zarządzeniem Dyrektor MOPS na podstawie umowy zawartej przez Gminę Dąbrowa 

Górnicza z podmiotem wyłonionym w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku z mocą obowiązującą od 

1 stycznia roku następnego, w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę przyznanej dotacji na ten cel, 

podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przekazana dotacja i przez 12 miesięcy. W przypadku 

wyłonienia podmiotu w terminie późniejszym niż do 31 grudnia, koszt pobytu jest ustalany niezwłocznie 

z mocą obowiązującą określoną w zarządzeniu Dyrektora MOPS, w wysokości wyliczonej w oparciu 

o kwotę przyznanej dotacji na ten cel, podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przekazana dotacja 

i przez liczbę pełnych miesięcy pozostałą do końca roku kalendarzowego. 

3. W przypadku pobytu osoby w Schronisku dla Bezdomnych przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca, 

opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu. 

4. Należność z tytułu odpłatności osoba wnosi w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc w kasie 

MOPS lub na wskazane w decyzji konto bankowe. 

5. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych ustala się według następujących 

zasad: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 

określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % 

liczona od ustalonego 

kosztu pobytu 

Do 100% bezpłatne 

Powyżej 100% - 110% 30% 

Powyżej 110% - 120% 40% 

Powyżej 120% - 130% 50% 

Powyżej 130% - 140% 60% 

Powyżej 140% - 160% 70% 

Powyżej 160% - 180% 80% 

Powyżej 180% - 200% 90% 

Powyżej 200% 100% 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6331



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/477/2016 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

 

1. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym ponosi odpłatność za pobyt w wysokości określonej 

w decyzji administracyjnej. 

2. Koszt pobytu w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPS określa zarządzeniem Dyrektor 

MOPS w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Koszt pobytu wyliczany jest na podstawie sumy kosztów 

poniesionych w poprzednim roku budżetowym na utrzymanie danego mieszkania chronionego, bez kosztów 

inwestycyjnych oraz wydatków bieżących na remonty oraz bez wynagrodzeń pracowników sprawujących 

nadzór nad mieszkaniami chronionymi. Wyliczoną kwotę kosztów powiększa się o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany 

rok kalendarzowy i dzieli się przez 12 miesięcy oraz przez liczbę miejsc w danym mieszkaniu chronionym. Do 

chwili wydania nowego zarządzenia przez Dyrektora MOPS obowiązuje koszt pobytu w mieszkaniach 

chronionych z roku poprzedniego. 

3. Koszt pobytu w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych ustala zarządzeniem Dyrektor MOPS, na 

podstawie kosztów działalności danego mieszkania chronionego liczonego w oparciu o pierwszy pełny miesiąc, 

po jego utworzeniu, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty oraz wynagrodzeń 

pracowników sprawujących nadzór nad danym mieszkaniem chronionym. Wyliczoną kwotę kosztów dzieli się 

przez liczbę miejsc. 

4. W przypadku, gdy osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym opuści mieszkanie ponosi odpłatność 

proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu. 

5. Należność z tytułu odpłatności osoba wnosi w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. 

Należność za pierwszy miesiąc w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych osoba wnosi w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. Osoba wnosi odpłatność w kasie MOPS lub na wskazane w decyzji konto 

bankowe. 

6. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala się według 

następujących zasad: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 

w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona od 

ustalonego kosztu pobytu w danym 

mieszkaniu chronionym 

Do 100% bezpłatne 

Powyżej 100% - 110% 10% 

Powyżej 110% - 120% 15% 

Powyżej 120% - 130% 20% 

Powyżej 130% - 140% 25% 

Powyżej 140% - 150% 30% 

Powyżej 150% - 160% 35% 

Powyżej 160% - 180% 40% 

Powyżej 180% - 200% 50% 

Powyżej 200% - 230% 60% 

Powyżej 230% - 260% 70% 

Powyżej 260% - 300% 90% 

Powyżej 300% 100% 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/477/2016 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" 

w Dąbrowie Górniczej 

 

1. Osoba przebywająca w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej ponosi odpłatność 

za pobyt w wysokości określonej w decyzji administracyjnej. 

2. Dzienny koszt utrzymania w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej określa 

zarządzeniem Dyrektor Dziennego Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej w terminie do dnia 

31 marca każdego roku, na podstawie rocznych kosztów działalności domu wynikających z utrzymania 

mieszkańców z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, kosztów transportu i wydatków na remonty, 

powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielonych przez statutową liczbę miejsc 

w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, podzieloną przez 12 miesięcy i przez 21 dni 

w miesiącu. 

3. Za zgłoszoną usprawiedliwioną nieobecność, trwającą powyżej trzech dni, nie pobiera się odpłatności. 

4. Osoba niekorzystająca z wyżywienia w ramach pobytu w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” 

w Dąbrowie Górniczej ponosi 50% ustalonej kwoty odpłatności. 

5. Należność z tytułu odpłatności osoba wnosi w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc 

w kasie Dziennego Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej lub na wskazane w decyzji konto 

bankowe. 

6. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie 

Górniczej ustala się według następujących zasad: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych 

od wysokości 

kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie 

określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % 

liczona od ustalonego kosztu 

pobytu dla osoby samotnie 

gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % 

liczona od ustalonego kosztu 

pobytu dla osoby w rodzinie 

Do 100% bezpłatnie bezpłatne 

Powyżej 100% - 150% 3% 4% 

Powyżej 150% - 200% 7% 8% 

Powyżej 200% - 250% 15% 16% 

Powyżej 250% - 300% 20% 21% 

Powyżej 300% - 400% 25% 26% 

Powyżej 400% - 500% 30% 31% 

Powyżej 500% 100% 100% 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/477/2016 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 19 października 2016 r.7)   

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

 

1. Osoby przebywające w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzącym miejsca 

okresowego pobytu ponoszą odpłatność za pobyt na podstawie decyzji administracyjnych. 

2. Koszt pobytu lub pobytu z usługami opiekuńczymi określa zarządzeniem Dyrektor MOPS na podstawie 

umowy zawartej przez Gminę Dąbrowa Górnicza z podmiotem wyłonionym w oparciu o przepisy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w terminie do 31 grudnia każdego o kwotę dotacji 

przyznanej na ten cel, podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przyznana dotacja i przez 12 miesięcy. 

W przypadku wyłonienia podmiotu w terminie późniejszym niż 31 grudnia, koszt pobytu jest ustalany 

niezwłocznie z mocą obowiązującą określoną w zarządzeniu Dyrektora MOPS, w wysokości wyliczonej 

w oparciu o kwotę przyznanej dotacji na ten cel, podzielona przez liczbę miejsc, na którą została przyznana 

dotacja i przez liczbę pełnych miesięcy pozostałą do końca roku kalendarzowego. 

3. W przypadku pobytu osoby w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez okres 

nie obejmujący pełnego miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu. 

4. Należność z tytułu odpłatności osoby wnoszą w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc 

w kasie MOPS lub na wskazane w decyzji konto bankowe. 

5. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

ustala się według następujących zasad: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona od 

ustalonego kosztu pobytu z usługami 

opiekuńczymi 

Do 100% bezpłatne 

Powyżej 100% - 110% 20% 

Powyżej 110% - 120% 25% 

Powyżej 120% - 140% 30% 

Powyżej 140% - 160% 35% 

Powyżej 160% - 180% 45% 

Powyżej 180% - 200% 55% 

Powyżej 200% - 230% 65% 

Powyżej 230% - 250% 75% 

Powyżej 250% - 280% 80% 

Powyżej 280% - 310% 90% 

Powyżej 310% 100% 

 

                                                      
7) Dodany przez § 1 pkt 3 Uchwały Nr IV/59/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

(Dziennik Urzędowy Województwa  Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 8290), który wszedł w życie w dniu 

12 stycznia 2019 r. 
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